PRODUKTKATALOG 2019

NÆRINGSRIK
SUNN
GLAMORØS
Inspirert av naturelementer reflekterer våre vakre fargepigmenter lyset
og gir en sunn, myk glød til huden. Fargepaletten er like allsidig som din
livsstil og sminken fra Mineralogie vil fremheve din naturlige skjønnhet.
Like viktig som det kosmetiske er det at Mineralogies nyskapende
mineralmakeup faktisk er bra for huden din. Våre produkter blir laget
av farmasøytiske ingredienser av høyeste kvalitet og er fri for talkum,
stivelse, fargeemner og parfyme. I tillegg har alle foundations, blushes og
bronzer solbeskyttelse. Det er vårt mål å være miljø- og dyrevennlige,
samt å støtte miljøtiltak. Derfor tester vi ikke våre produkter på dyr.
Mineralogie byr på et bredt spekter av produkter og fargenyanser.
Vi tilbyr et stort utvalg av produkter som er EU-godkjent.

“

Beautiful skin.
Beautiful make up.
A Cosmetic line
that lets you have both.

KJÆRE KUNDER
Sidene i denne katalogen er en presentasjon av vår inspirasjon og

Vi feirer det organiske i vår kosmetikk, som alltid har vært laget

lidenskap for mineralsminke. Kolleksjonen er en direkte refleksjon av

av mineraler. Vi fortsetter også å utvide våre grønne initiativer

våre kunders innsikt, kombinert med vårt ønske og vår satsing på å

igjennom hele selskapet. Fra våre nye miljøvennlige emballasjer og

levere den mest allsidige og glamorøse makeuplinje av høyeste kvalitet.

fraktforpakninger, til våre miljøvennlige produksjons- og kontorlokaler.

I denne brosjyren finner du en rekke produkter som er designet med

Vi håper du blir fornøyd og får glede av produktene og vi takker deg

din helse og din skjønnhet i tankene. Vi er stolte av å presentere disse

for din lidenskap for naturlig skjønnhet, og for at du valgte Mineralogie.

produktene, som i dag brukes av kunder over hele verden. Vi har
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produkter som passer alle hudtoner. De gir alltid et perfekt resultat

Mary Van

av en naturlig hud, samtidig som de beskytter og gir næring til huden.

Eier og grunnlegger, Mineralogie
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Fargeutvalget er dynamisk og kan variere med enkelte sesongvarer. Fargene i katalogen kan avvike noe fra originalproduktet. Forbehold om trykkfeil og endringer. Priser og sortiment pr. 01.04.2019

ANSIKT

Klar, helt naturlig eller fullstendig dekkende. Vi har en formel som tilfredstiller
alle hudtypers behov og som gir den
finishen du ønsker. Våre foundations
har solbeskyttelse og nærer huden
med ingredienser av høyeste kvalitet.
Produktene føles så naturlig på huden
at du vil glemme at du har på make up!
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Powder Foundation Pressed
Mineralpudder i fast form. Den har en fantastisk dekkenvne og gir en veldig naturlig
look. Fullfør med matte finishing powder for
et flawless resultat.

Powder Foundation Loose

BB Cream Skin Perfector

Mineralpudder i løs form som har fantastisk
dekkevne og gir en next-to-nude look og

D e n n e f j æ r l e t te B B - k r e m e n d e k ke r,
HONEY BRONZE

GOLDEN SAND

DUNE

lysner og jevner ut din naturlige hudtone. Den

følelse. En perfekt base uten å tette porer

smelter rett og slett inn i huden. Beskytter

eller irritere huden. Et eller to lag med pudder

huden din mot fremtidige rynker i tillegg til

er alt som trengs for et naturlig resultat.

at den beskytter deg mot solen. Du oppnår
DEEP

CASHMERE

AGATE

HONEY BRONZE

CASHMERE

AGATE

en perfekt finish!

INVISIBLY MATTE
Kompakt, fergeløst pudder som absorberer

LIGHT

MEDIUM

DARK

overflødig olje og har en oppstrammende
effekt.
MEDIUM

PORCELAIN

GOLDEN SAND

BROWN SUGAR

SOFT BEIGE

INVISIBLY MATTE

Natural Cream Concealer

Color Corrector Cream Mint

Color Corrector Loose Mint

Gir en silkemyk følelse og look ved å skjule

Gir en silkemyk følelse og er lett å blende ut.

Mineraler som hjelper å skjule ujevnheter og

over imperfeksjoner, ujevnheter og pigment-

Den kremete formelen nøytraliserer ujevnheter

imperfeksjoner i huden i tillegg til å

eringer. Den kremete teksturen gir en perfekt

og gir en jevn og fin hudtone. Den er laget for

jevne ut hudtonen. Fargen mint er perfekt til

finish, uten å gi streker eller fade utover da-

å dempe rødhet, mørke ringer under øynene,

å jevne ut rødhet i huden og er genial om du

gen. Perfekt å bruke under en av våre mineral

hyperpigmentering og andre ujevnheter.

sliter med rosacea eller couperose. Brukes

pudderfoundations.

N2

N3

før foundation for et plettfritt resultat.

MINT TO BE

PEACH PLEASE

MINT
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Blush Powder Loose

Duo Blush Pressed

Cream Contour / Highlight

Lysreflekterende mineralblush som mykner

Lysreflekterende mineralblush i fast form.

Definer ansiktet med denne duoen som er lett

trekkene dine og gir deg en rosenrød glød.

Mykner og fremhever der det trengs. Blendes

å blende ut. Den er spesielt laget for å kunne

Bruk en myk børste til å blende inn blushen

ut med børste. Nyansene er tilpasset og smelt-

skyggelegge ansiktet på en naturlig måte som

for å fremheve ansiktet. Tilgjengelig i nyanser

er inn i alle typer hudtoner.

fremhever og skjuler der du ønsker.

for å komplimentere alle hudtoner.

TOURMALINE

EVE

BREATHLESS

PORT

WALLFLOWER/BOQUET WHIMSEY/SUNSET

TEASE / DECEPTION

EBONY / IVORY

Bronzer / Radiance
Vi har flere ulike produkter som får deg til å

ANSIKT

skinne! Radiance Twilight og Honey Bronze gir
deg skinnende kinnben mens Matte Bronzer
i Dark Tan vil gi deg en matt, men glødende
look. Pressed Barcelona Bronze gir deg glød
som varer hele dagen/ natten!

MATTE DARK TAN

TWILIGHT

BARCELONA BRONZE

HONEY BRONZE

Illuminator Drops
Nyheten Mineralogie’s Illuminator Drops er en
flytende highlighter som gir skimmer og myk
glød til ansiktet. Brukes på kinnben, under
øyenbrynsbuen og på neseryggen. Bland
noen dråper i Bodylotion og gi kroppen en
solkysset glød.

WHITE/GOLD
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ØYNE

Våre mineralskygger i dusinvis av farger er
lett å påføre. De lager ikke streker på lokkene,
blender seg lett ut og gir naturlige overganger.
Finnes i matt og shimmer og i fast eller løs
form.

Eyeshadow Pressed 2 g

ORCHID

LOTUS

WHEAT

FROST

PEACH BELLINI

WATER LILY

MT. FUJI

OYSTER

MELON

SEA MIST

LUMINOUS

POISE

Eye Shadow Primer
Perfekt pudderbase for å holde øyenskyggen smooth hele
dagen.

PINK CHAMPAGNE CINNAMON

NAVY

SULTRY

JEWEL

HUSTLE

Nude
DEEP PLUM

LIMONCELLO

DESERT SAND

MANGO

SAGE

IMPERIAL

GUNMETAL

MULBERRY

CAMEO

ROSE MIST

VINTAGE

CHOCOLAT

ONYX

SEPIA

Eye Shadow Shimmer 2 g

Visste du at....
Enkelte av våre øyenskygger også kan brukes
til øyenbryn?
Du kan skape en
mer dramatisk effekt
ved å bruke en våt
øyenbrynspensel?

NIGHTLIFE

SPARKLE

KISS ME

JADE

LAVENDER SPLASH

Eye Shadow Loose 2 g

BLUE SLATE

MINK
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ØYNE
Eye liner

Liquid Eye liner

Mascara

Få den looken du ønsker. Definert, dramatisk,

Rik, sort flytende eye liner som fremhever

L ash Fusion Mascara - en fantastisk

smoky eller myk - med den allsidige og

øyets kontur. Liquid eye liner gir deg den

maskara som forlenger, separerer og

langvarige eye lineren vår kan du skape det

definisjonen du ønsker i tillegg til å fremheve

bygger volum fra rot til tupp. Har lett, fin

utrykket du selv vil. Inneholder Jojobaolje som

øyenfargen din. Påføringen er lett som en lek

konsistens som ikke klumper eller drysser.

gjør påføringen til en lek og øynene fornøyde!

med den feilfrie applikatoren.

RAVEN

BLACK

CLEAR

BLACK

Eye Brow Powder 2 g

Brow Define

Brush-on Brow Gel

Et anvendelig brynspudder som fyller og

Det perfekte 2i1-verktøyet for å skape fylde og

Brynsgele som former, styler og bøster

definerer øyenbrynene dine. Mengden

definere øyenbrynet. Bruk penneblyanten til

brynene til perfeksjon. Hold brynene definert

bestemmer intensiteten. Påføres enten

å fylle hårløse partier og børsten for å forme

hele dagen med denne fantastiske brynsgeleen.

tørr eller våt for å skape ønsket effekter.

brynene.

BLONDE
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ESPRESSO

BRUNETTE

BLONDE

DARK BRUNETTE

CLEAR

BRUNETTE

LEPPER
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LEPPER

Lipstick
En luksuriøs leppestift med mineral-pigmenter
og fuktighetsgivende ingredienser. Holder
leppene fuktige og myke hele dagen.

CLOUDBERRY

BLUSHING

BABY LOVE

Natural Lip Liner
Marker leppekonturen med Mineralogie
Natural Lip Liner. Den har en myk og kremet

GUILTY PLEASURE

PINK POPSICLE

PINK DAHLIA

RASPBERRY WINE

SOFT PLUM

TOURMALINE

konsistens, er lett å påføre og sitter godt. Bruk
den under lipstick.

NEUTRAL

HEATHER PINK
ICON

Lip Gloss

Vitamin E stick

Transparente farger som gir mye glans. Lip

Nærende og fuktighetsgivende transparent

Glossen har kremet konsistens og sitter godt.

Vitamin E stick. Pleier og beskytter mot vær

Parabenfrie med en mykgjørende silke-texture.

og vind, og gjør leppene myke og kyssbare!

Bruk den alene eller boost opp lipsticken din.

ANTIQUE PEARLS

PINK SAPPHIRE

STRAWBERRY FIELDS
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KISS ME

PARFAIT

RUBY ROSE

SHELL

TEQUILA SUNRISE

CLEAR

MANGO TANGO

MOXIE

BØRSTER OG UTSTYR
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BØRSTER
1. Soft
Blending

3.Round
Detail
7. Eye
6. Foundation Define
Blending

2. Smudge

8. Dome

4. Precision

9. Deluxe

10. Contour

12. Angel
11. Blending Shading

5. Kabuki

Contour

Synthetic Blending

Synthetic Angle Shading

Individual

Individual

Individual

Individual

Våtservietter som skånsomt fjerner
makeup uten å tørke ut huden. Perfekt
for jenter på farten.

Total

Oljefri makeup remover med en pumpedispenser som gjør den praktisk og
hygienisk å bruke.

Section
TOTAL
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Unit
Price

Eye Lash Curler

Quantity
Ordered

$3.00

$4.00

$4.50

Bevarer dine viktigste verktøy - makeupbøstene dine! Fjerner olje og makeup på
børstehårene. Tips for kort tørketid: Spray
på et mykt papirhåndkle og tørk deretter
bøsten forsiktig med dette.

$5.00

$8.00

$4.50

$5.00

$5.00

$3.95

$6.50

$4.00

$5.00

Eye Makeup Remover

Brush Cleaner

Unit

Deluxe

Individual

Makeup Wipes

Description

Synthetic Dome

Individual

Dome, Deluxe, Contour, Foundation/
Blending, Round Detail, Soft Blending,
Smudge, Angle Shading, Eye Define,
Precision

Eye Define

Individual

Individual

Individual

Individual

Prof. Makeupbørstesett

Individual

Synthetic Kabuki

Individual

ACCESSORIES

Foundation/Blending

Precision

Round Detail

Soft Blending

Synthetic Smudge

1. SOFT BLENDING: For skyggelegging og blending. 2. SMUDGE: Liten og kort. For å blende skygger over og under. Markerer og former.
3. ROUND DETAIL: Perfekt til å legge skygge og forme. Kan også brukes til concealer. 4. PRECISION: Liten og smal. Til lepper og for å definere
tynne linjer. 5. KABUKI: Rund og fast. Perfekt til Loose Mineral Foundation. 6. FOUNDATION BLENDING: Flat og bred. Perfekt til å påføre
concealer og BB Cream. 7: EYE DEFINE: Liten og flat. Definerer øyenskygge i små partier - under bryn og i øyekrok. 8. DOME: Rund, fast, men
samtidig luftig. Perfekt til bronzer og pudder. 9. DELUXE: Rund form. Fin til å påføre blush og bronzer. 10. CONTOUR: Den skrå vinkelen gjør
den perfekt til å markere ansiktet. 11. BLENDING: Fluffy børste som jevner ut overganger og kan brukes til highlighting av øyelokk og ansikt.
11. ANGEL SHADING: Skrå og skarp vinkel som former bryn og markerer linjer perfekt.

Say no more!

Distribueres av

Nattlandsveien 150, 5094 BERGEN

55 28 28 28

abaskosmetikk.no

Abas Kosmetikk

@abaskosmetikk

